MERCHTEM

Na het geweldige succes van de vorige jaren wordt
opnieuw een heerlijke Creools buffet aangeboden.
Op vrijdag 26 augustus 2022 vanaf 18 uur.
In zaal ’t Vijverdal – Kerkstraat 2 – Merchtem
20 euro / kinderen van 3 tot 12 jaar… 12 euro
Reservatie is pas geldig na betaling onder gesloten omslag of via
overschrijving op rekeningnummer BE08 8334 8358 8413 op
naam van Welzijnszorg Merchtem.
Inschrijven kan door onderstaande strook uiterlijk op 21/08/2022
te bezorgen. De strook kan u deponeren op de volgende plaatsen :
in de brievenbus van de pastorie van Merchtem, Kerkstraat 9,
Merchtem
• bij Marie-Ghilaine Vandegenachte-Willems, Stwg. op Asse 107 ,
Bollebeek
• bij Marc Demeyer, Ceuppensrij 27, Mollem
U kan daarenboven ook uw bestelling doorsturen via e-mail naar
wzzbd@pastoralezonedebron.be en info@finado.be

Broederlijk Delen / Welzijnszorg schenkt de opbrengst
aan het project “Heropbouw van watervoorziening en
verbeterde toegang tot sanitair in Petit-Goâve (Haïti)”
FINADO en haar zuiderse partners voorzien op drie sites in Ravine Pâques
– Delatte (deelgemeenten van Petit-Goâve), een waterput en een sanitair
gebouw. Via de metalen dakpanelen van de scholen, die gebouwd werden
met steun van FINADO, zal het regenwater opgevangen worden in een
reservoir, voor het toiletgebouw en irrigatie van de akkers. Meer info aan
de achterzijde.

Een welgemeende dank!
V.U. : Etienne Moernaut
Naam: ……………………………………………………… Tel: …………………………
Adres:………………………………………………………………………………………….
e-mail: …………………………………………………………………………………………
schrijven in voor de Creoolse maaltijd
met ……. Volw. à € 20 p/p en ……. Kind. (3 tot 12) à € 12 p/kind
en voegen hierbij/schrijven over het bedrag van € ………….
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Hoofddoel van FINADO
Samen met de plaatselijke partnerorganisatie wil FINADO de levens-omstandigheden van
extreem arme gezinnen structureel helpen te verbeteren door de realisatie van duurzame
projecten: water- en sanitaire voorzieningen, school- en voedingsprojecten, het
organiseren van ‘peterschappen’.

Voorstelling en evaluatie van het project (2020 – 2023)
“Heropbouw van watervoorziening en verbeterde
sanitair in Petit-Goâve (Haïti)”

toegang

tot

Vervuild drinkwater, het ontbreken van goede sanitaire voorzieningen en slechte hygiëne
leiden tot ziektes zoals diarree, cholera, hepatitis B, difterie, tyfus, …. .
Waterschaarste bedreigt voedselzekerheid. Tijdens het droge seizoen worden de oogsten
vernield, waardoor de gezinnen kwetsbaar worden voor voedselschaarste.
FINADO en haar zuiderse partnerorganisatie FONVIE voorzien zuiver drinkwater en
sanitair op drie grondgebieden van scholen die gebouwd werden met steun van FINADO.
Via de daken van de schoolgebouwen leggen we een systeem aan voor regenwateropvang
voor het sanitair en irrigatie van de akkers.

Hoe ver staat het project vandaag?
De putboring, het installeren van een waterpomp en de bouw van de omheining werd op
de drie sites succesvol gerealiseerd door de onderneming ATR.
Het water is schaars in het gebergte. Helaas bereiken we dagelijks maar 3200 à 3500
personen.
FINADO en haar zuiderse partners hebben beslist om nog drie waterputten toe te voegen
in deze regio.
Op de eerste twee sites werd het sanitair gebouw afgewerkt en het systeem voor
regenwateropvang via de metalen dakpanelen van de scholen werd geïnstalleerd.

Nog uit te voeren activiteiten in 2022 – 2023
Site 3 het grondgebied van de school ‘Capois la Mort’ in Delatte:
- het optrekken van het sanitair (bouw, toiletten, lavabo’s, urinoirs, 11.875 €)
- de installatie voor regenwateropvang (reservoir, dakgoten, afvoerbuizen 19.429 €)
- de extra putboringen (3 waterputten 14.004 X 3 = 42.012 €)
(financiële giften via IBAN: BE31 7895 8680 5255 zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40€
per jaar)
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